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Nieuwbouw kazerne Bennebroek

Geachte heer Heijink,

In het overleg op 2 augustus 2017 heeft u mij gevraagd u argumenten te doen 
toekomen voor de nieuwbouw van brandweerpost Bennebroek, zodat u de 
gemeenteraad van Bloemendaal kunt informeren.

De gemeente Bloemendaal hecht veel belang aan een goede brandweerzorg. Het 
grootste deel van deze brandweerzorg aan Bloemendaal leveren we vanuit de door 
beroepsbrandweer bezette post gelegen aan de Zijlweg in Haarlem. Omdat de 
gemeente Bloemendaal langgerekt is, borgen we met de vrijwilligerspost 
Bennebroek ook een tijdige opkomst van de brandweer in dat deel van de gemeente. 
Dit was zo toen de gemeente Bennebroek de post oprichtte en dat geldt (voor de 
avond/nacht/weekend) nog steeds nu de gemeente Bloemendaal verantwoordelijk is 
voor de huisvesting van de vrijwilligerspost.
Daarnaast heeft deze brandweerpost - in en buiten de regio - een functie bij 
grootschalig optreden en behoud van voldoende dekking bij incidenten.

In het geactualiseerde dekkingsplan komt duidelijk naar voren dat de brandweerpost 
in Bennebroek in de avond, nacht en weekend een positieve meerwaarde heeft voor 
de basisbrandweerzorg in uw gemeente.
Nadat de zienswijzen van de gemeenteraden binnen zijn, wordt het dekkingsplan 
opnieuw aan het bestuur van de VRK voorgelegd. We verwachten niet dat een 
nieuw dekkingsplan leidt tot een andere kijk op het aantal brandweerposten of 
organisatievorm van brandweerposten in regio Kennemerland.

Een vrijwilligerspost moet dichtbij de woonadressen van de brandweervrijwilligers 
staan zodat de uitruktijd zo kort als mogelijk is. De locatie aan de Binnenweg te 
Bennebroek, ter hoogte van de tennisvereniging, voldoet hier ruimschoots aan.

Kortom, wij denken dat een brandweerpost in Bennebroek de komende decennia 
van waarde zal zijn voor goede brandweerzorg in uw gemeente en in uw 
buurgemeenten.
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De argumenten voor nieuwbouw zijn bij u bekend, deze liggen in het achterstallig 
onderhoud van de bestaande post, maar ook de investeringen die nodig zijn voor het 
meerjarig onderhoud, en voor (arbeids-)veiligheid en duurzaamheid. De 
achterliggende informatie is te vinden in de rapportage die KWK HuisvestingÄ 
Vastgoed heeft gemaakt, en waarover uw gemeente ook beschikt.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland 
nam

ing. A.F.M. Schippers MPA 
Commandant Brandweer Kennemerland
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